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Ajalehe Raeküla Sõnumid 
väljaandmist toetavad Koda-
nikuühiskonna Sihtkapital ja 
Raeküla Vanakooli Keskus 

Rannaniidud jäävad niitmata 
 

Ettevõte kohustub 15. maiks ko- 
ristama hooldusalalt olmejäät-
med, kaldale uhutud kõrkjaprahi, 
muu risu, puidujäätmed, kala-ja 
hülgeraiped . Eelmärgitud kuu-
päevaks peavad olema teostatud 
pinkide, prügikastide, kabiinide 
ja välikäimla hooldusremont 
ning paigaldamine.  
    Suveperioodil - vahemikus 15. 
maist kuni 1. septembrini - tuleb 
iga päeva koristada prügi ja muu 
praht. Prügikastid tuleb tühjen-
dada sagedusega, mis väldib nen-
de  ületäitumist  ja  haisu. Prügi- 

kastidesse peab ettevõte paigal-
dama ka prügikotid. Samuti tuleb 
tühjendada välikäimla, mis täna-
vu asub vaid Harju tänava 
pikendusel, kuna vandalis-
miaktide tõttu eelmisel aastal 
teine hävis.      
  Rannaala hooldaja peab  
jälgima, et kogu inventar oleks 
korras ja viisaka väljanägemisega.  
  Mõlemas rannas on ka alad, kus 
tuleb vähemalt kord kuus niita 
muru, seejuures tuleb niita ka 
randa viivate teede ääri.  
  Oluline on märkida, et koertega 

on lubatud viibida vaid Harju 
tänava rannas. 
   Raeküla randade hooldus lõ-
peb 31. oktoobril. Septembris ja 
oktoobris toimub prügi koris- 
tamine vastavalt vajadusele.  
Rannaniitude niitmist plaanis tä-
navu ei ole, samuti ei teostata 
töid männikus. Kohalikud elani-
kud on andnud märku, et soovi-
vad omal algatusel koristada Rae-
küla männikut, kuid selleks tuleb 
saada kooskõlastus keskkonna-
ametilt, kes on  Pärnu rannaniidu 
looduskaitseala haldaja.  

Katri Sutt, 
  

Pärnu linnavalitsuse 
keskkonna 
peaspetsialist 

Hea raekülalane! 
 
    Järjekordne leht on jõudnud 
sinuni ja me nii väga loodame, 
et leiad sellest meeldivat luge-
mist ja ehk sunnib sind mõni 
lugu, lause või kas või sõnagi 
pastakat pihku haarama ja lehe 
toimetuse tarvis omi mõtteid 
kirja panema.  
    Sedakorda oli toimetus sun-
nitud oma veeru täitma üsna 
kehva sõnumiga - jaanikuplats 
pole risuhoidla!  
    Raekülalastele on ju saanud 
kenaks traditsiooniks meele-
lahutuslik jaanituli  looduslikult 
kaunil rannaniidul. Selleks 
eriliseks õhtuks on aastaid val-
mistunud esinema linnaosas 
tegutsevad isetegevusrühmad, 
õhtukorraldajad on aga mõel-
nud välja kõiksuguseid huvi-
tavaid mänge  ja jõukatsumisi.  
    Viimastel aastatel aga on 
seda kaunist õhtut  ja meele-
olukat pidu varjutanud ühe osa 
elanike arusaam, et jaanilõk-
kesse kõlbab olmerämpski. Ei-
ei-ei kõlba! Jaanituli on ju 
vanade eestlaste püha tuli!                                              
    Ometi juhtub, et nii kui lumi 
sulab, hakkavad jaaniku-
platsile kuhjatud oksahunnikut 
„ilmestama" suured mustad 
prügikotid täis majapidamise 
ülejääke, vahel sekka diivaneid, 
kappe, aknaraame, uksi, auto-
rehve ja ikka  nii edasi. Kes 
tahab seda "kaunist" pilti näha, 
mingu vaadaku ja veendugu 
oma silmaga, et eelöeldus pole 
raasugi udujuttu. Mine sa tea, 
mida kõike võib avastada veel 
kõrguva oksa-hunniku alt.   
    Kas tõesti peame me ise ja 
meie külalised “imetlema” seda 
kõrguvat prügimäge kui Rae-
küla  vaatamisväärsust?  
Meist keegi ei taha ju kaunil 
jaaniõhtul pidutseda prügitule 
ümber, nautida imelist eha-
taevast kirbes kemikaale täis 
õhus ja otsida pingsalt kohta, 
kuhu ei lenduks lakitud 
mööblist sädemed või ei 
ulatuks plastikaattulelondid. 
    Me oleme Raekülla rajanud 
oma kaunid kodud, kuid risu ja 
olmerämpsu veame kui mitte 
jaanikuplatsile, siis metsa alla 
hunnikusse ometi. Kui häbi! 
Kes seda ise ei mõista, sellele 
tuleb selgeks teha. Tõde ju on, 
et mida rohkem valvsaid silma-
paare, seda väiksem on paha-
tegijal võimalus puhtalt häbis-
tamisest pääseda. Vaat nii!  
    Selts Raeküla tänavust jaani-
tuld mere ääres korraldama ei 
hakka. Teeme keskuse ise-
tegevuslastele ja nendega koos 
meile endile keskuse hoovis 
kena olemise. Pole ju meil vaja 
jaanilõkke nimetuse all teiste 
prahti põletada! 
    Hoolimata seni öeldud kar-
midest sõnadest, soovime oma 
lugejaile kaunist kevade jätku ja 
imelist jaaniööd puhtalt loitva 
jaanitule kõrval!   
 
Raeküla Sõnumid toimetus  

 
 
 
 

 

 

  Raeküla randa, nagu ka 
Pärnu keskranda, hooldab sel 
aastal AS ISS Eesti.     
  Hooldamisele kuulub nii Harju 
kui Hirve tänava pikendusel ole-
vad rannaalad.  
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Pärnu päeval oli jutuks 
Kas jaanituli või prügituli?!? 

 

Veel kord Pärnut läbiva Via Baltica ehitusest 

Romek 
Kosenkranius,  
 
Pärnu 
abilinnapea 

Ehitajate tee arenduse seisku-
mine ei mõjuta Raeküla  tee-
lõigu ehitust, mis kulgeb läi-
nud sügisest alates plaani-
päraselt. Ehitajaks on Merko 
ja see teelõik peab koos liik-
lussõlmede ja mahasõitude-
ga saama käesoleva aasta no-
vembriks valmis. 
 
   Nagu Raeküla Sõnumite eel-
mises numbris teada andsin, 
ehitatakse täiesti uus tee raudtee 
kõrvale Papiniidu sillast Rae-
külani (kuni Paide maantee 
ristmikuni).  Papiniidu silla ots 
ning Paide-Riia maantee rist-
mikud saavad täiesti uue ja 
moodsa liiklussõlme ning sõidu-
tee veert hakkab palistama 
kergliiklustee.  
   Papiniidu sild sai küll sügiseks 
valmis, kuid teha on jäänud 
garantiitööd, kuna vuugid ei 
saanud sillal päris õiged.  
 
Äpardunud tehing  
  

  Via Baltica teelõigu andis Pärnu 
linn juba  2004. aastal üle riigile, 
et maanteeamet saaks Pärnut 
läbiva lõigu välja ehitada Euroo- 

pa kaasrahastamise toel. Maan-
teeamet korraldas tee ehi-
tamiseks   riigihanke, mille võit-
sid Läti firma SIA Binders ja Ees-
ti firma AS Koger & Partnerid, 
kes  moodustasid konsortsiumi.  
   Ümbersõidu ehitus Tallinna 
maanteelt kuni Papiniidu sillani, 
Papiniidu sild ja Tallinna maan-
tee - Lihula maantee lõigul algas 
2009. aastal. Vastavalt lepingule 
pidi Ehitajate tee valmima selle 
aasta  sügisel ning läänepoolne 
ümbersõit juba möödunud aasta 
15. oktoobril. Nagu teada, tea-
tasid ehitajad  veebruari keskel 
Ehitajate tee ja läänepoolse 
ühendustee ehituslepingute ühe-
poolsest lõpetamisest, süüdis-
tades maanteeametit lepingute 
rikkumises. Maanteeamet teatas 
vastuskirjas, et ei ole lepingut 
rikkunud ja nõudis ehitustege-
vuse jätkamist.  
   Kuna ehitajad seda ei teinud, 
saatis maanteeamet 16. märtsil 
SIA Bindersi ja AS Koger & 
Partnerid esindajatele avalduse 
ehituslepingute lõpetamise 
kohta. 
 
Kuidas edasi? 
  

  Pärast eelkirjeldatud sündmusi 
kohtusin maanteeameti esin-
dajatega, kellega arutasime, 
kuidas leida mingigi lahendus tee
-ehituse jätkamiseks. Samuti 
rääkisin probleemist kohtumisel 
Eesti Vabariigi presidendi  
Toomas Hendrik Ilvesega.  

   Pärnu linnapea Toomas 
Kivimägi, maavanem Andres 
Metsoja ja  mina kohtusime 
aprilli alguses ka maanteeameti 
peadirektori Tamur Tsäkkoga, 
kellele selgitasime, millised peak-
sid olema kõige hädapärasemad 
tööd, kui kogu ehitus uue riigi-
hanke väljakuulutamise ootuses 
seisma jääb. Tänaseks on läbi 
viidud kolm lihthanget, taga-
maks kuni ehitustööde jätku-
miseni hädavajalike avarii- ja 
hooldetööde teostamine.     
   Ehituse jätkumiseni teeb 
tavahoolet AS Pärnumaa Teed. 
Lepingusse  kirjutati  ajutise  uue  

katte paigaldamine osadele 
teelõikudele koos vajalike mar-
keeringute ja  kurvide õgven-
damisega, lisaks sõiduradade 
eraldamine Tallinna maantee 
ristmikul  Tallinna poole ja linna 
keskusesse sõitjatele. 
   Tunnelitest ajutiste ülesõitude 
väljaehitamiseks korraldatakse 
riigihange ja kui kõik õnnestub, 
siis  Kuldse Kodu ülesõit ja Lina 
tänava tunnel - kus on vaja lõpe-
tada hüdroisolatsiooni paigalda-
mine-, saavad valmis  ilmselt jaa-
nipäevaks. Raba tänava tunnelis 
on vaja lõpetada betoonitööd, 
paigaldada isolatsioon ja siis alles  

teetööd. See töö võib valmida 
juuli lõpuks. Siis peaks Ehitajate 
teel 1+1 rada kogu pikkuses 
sõidetav olema. 
 

Uus riigihange  
 

   Aprilli lõpupäevil kuulutas 
maanteeamet välja ka Pärnu 
ümbersõidu Ehitajate tee ja lää-
nepoolse ühendustee uue ehi-
tushanke, mille tulemusena ehi-
tatakse valmis poolelijäetud tee-
lõigud (2+2 kujul). Hanke suju-
mise korral on lepinguni võima-
lik jõuda hiljemalt tänavu augus-
tis ning ehituse valmimise aeg  
on eeldatavalt 2012. aasta suvi.  

    Abilinnapea Romek 
Kosenkranius julgustas ko-
halolijaid aktiivsemalt tea-
tama kõigist  probleemi-
dest: kustunud tänava-
pirnist, täitunud prügikas-
tist vms.    
   Küsimusele, kas jätkub 
majaomanike „sunnismai-
sus" teha tasuta tööd lin-
nale kuuluva maa, mis piir-
neb isikliku krundiga, hea-
korrastamisel, otsest vas-
tust ei tulnud, kuid kõlama 
jäi lootus, et puhas aiata-
gune rõõmustab igaüht 
täpselt samuti nagu kaunis 
õueala.  
 
Bussisõit on luksus  
   Palju küsimusi tekitas 
uus kokkuhoiupoliitika lin-
nabusside sõidugraafikus. 
Romek Kosenkraniuse 
vastusest selgus, et prae-
guste ajutiste sõiduplaa-
nide kehtivus on planee-
ritud augustikuuni. 
    Kui aastaid tagasi kulus 
linnakassast linnasisesele 
liiklusele 60 miljonit, siis 
nüüd püütakse läbi saada 
45 miljoniga. Seega on 
kokkuhoid iga linnakoda-
niku panus aidata likvi-
deerida linna võlakoormat.  
   Tallinna tehnikaülikooli 
õppejõud koos üliõpilaste-
ga koostavad praegu Pär-
nule uut liiklussüsteemi 
mudelit. Kui mudel end 
õigustab ja hakkab loo-
tuspäraselt toimima, on  
loota, et punktist A punkti 
B jõuab ühe-kahe ümber-
istumisega tingimusel, et 
järgmise bussi ooteaeg ei 
ületaks 3-5 minutit.  
   
Jutuajamise lõpetuseks  
soovisid linnavalitsuse liik-
med raekülalastele jätkuvat 
meeldivat koostööd meie 
kodulinna elu edendamisel 
ja kinkisid Vanakooli kes-
kusele Pärnu ristilipu loo-
tuses, et edaspidi lehvib   
tähtpäevadel lipuvardais 
kaks kangast: sini-must-
valge kõrval ka valge ristiga 
sinilipp. Ja mitte ainult kes-
kuses, vaid ka koduõuedes.  

uute sõiduteede rajamine. 
Linna arengukava on koos-
tatud 2015. aastani ja selles 
on kindlalt sees Raekülas 
Merimetsa tänava kaasajas-
tamine, ka kõnnitee rajamine  
ühele poole teed.  
   Raekülas on Merimetsa  
väga tähtis peatänav ja ohutu 
liiklus peab olema tagatud. 
Talvel aga olid isegi lapse-
vankritega vanemad sunni-
tud liikuma sõiduteel, sest 
kõnniteid pole või olid need 
lumevallide all. 
   Linnapea kinnitas ka seda, 
et Papiniidu  sillast Raekülani   
viiv uus Riia maantee peaks 
plaaniliselt valmima juba 
eelolevaks novembriks.  
 
Heakord käest ära 
   Raeküla elanikke huvitas, 
kes vastutab lepingute täit-
mise eest  linnaosa heakorra 
tagamisel ja millised ranna ja 
linna piirkondade maa-alad 
on heakorralepingutega hõl-
matud. Linnajuhid lubasid 
kinkida Vanakooli keskusele  
hooldusala plaan-kaardi,  et 
igal raekülalasel oleks kätte-
saadav heakorraalane info, et 
vajadusel teha tähelepane-
kuid, kuidas lepinguid täide-
takse. Küsimusi saab  täpsus-
tada ka linnavalitsuse info-
telefonil 15505. 
  Pikem arutelu tekkis koer-
te jalutamise-jooksutamisega 
rannas ning nende ohtrate 
väljaheidetega kõnniteede 
äärtes ning jalutusradadel.   
Diskussioon oli pikk ja 
ühiselt jõuti tõdemuseni, et 
koertega seonduv on paljus 
omanike probleem. Omalt 
poolt pakkus linnavalitsus 
välja võimaluse, et koerte 
väljaheidete ja muu väikese-
mõõdulise prahi tarbeks 
organiseeritakse linnaossa 
prügikonteinerid - mõõdult 
väikesed, et  vältida ahvatlust 
toppida neisse  igapäevast ol-
meprahti - just nimelt käida-
vamatesse kohtadesse. Ran-
naalale kavandatakse paigu-
tada konkreetsed suunavii-
dad, mis näitavad koerapida-
jatele võimalusi suvel rannas 
aega veeta ja koeri ujutada.  

kandidaati abilinnapea koha-
le - Marko Karjust ja Meelis 
Kukke, neist  vi imat i 
nimetatu  - nagu tänaseks on 
selgunud - võttis ameti ka 
vastu . 
  Kui 2009. aasta lõpus 
moodustasid Pärnu võlad ja 
maksmata arved 513 miljonit 
krooni, siis tänavuse aasta 
loodab  linnavalitsus lõpe-
tada  54 miljoni võrra väik-
sema võlaga.  
  Kivimägi selgitas, et kõige 
teravamaks probleemiks oli 
talvel ja on jätkuvalt linna 
tänavate olukord, mis ei ra-
hulda kedagi. Ainuüksi lume 
koristamisele ja väljaveole 
kulus 17 miljonit. Nüüd jät-
kuvad mahukad vee- ja 
kanalisatsioonitööd, lisandub  

tud Annely Akkermanni 
toolile ja kas  üldse on  vaja 
inimest sellele kohale. Kas 
poleks võimalik läbi viia 
tööülesannete jaotamist  
kahe abilinnapea  vahel, et  
sellega hoida kokku linna  
rahalisi vahendeid? 
  Oma vastuses tunnustas 
Kivimägi lühidalt Annely 
Akkermanni osa linna 
rahaasjade senises edukas 
poliitikas, mis on aidanud 
linna laenukoormat vähen-
dada, riigihankeid taotleda, 
investeeringute finantskü-
simusi lahendada -   hetkel  
vajab see valdkond ikka 
veel süvenenud juhtimist ja 
abilinnapea kohta.  
Kivimägi nimetas ja iseloo-
mustas  kahte  võimalikku  

 

Pärnu linnavalitsus võt-
tis nõuks taastada esiisa-
de kombe tähistada Pär-
nu päeva lihavõttepühal, 
tänavu seega 24. aprillil, 
mis avas  Pärnule linna-
õiguse andmise 760. 
juubeliürituste sarja.   
 
Enne Pärnu päeva kohtus 
linnavalitsus Pärnu linna-
osade rahvaga ja kuigi rae-
külalasi kogunes Vanakoo-
li keskusesse linnavalitsu-
sega kohtuma 19. aprillil 
üsna napilt, oli kohtumine 
sisukas.  
  Pärnu linnavalitsuse tööst 
kõnelesid ja vastasid koha-
le tulnute küsimustele lin-
napea Toomas Kivimägi, 
abilinnapead Jane Mets ja 
Romek Kosenkranius.  
 
Rahast ja aselinnapeast  
Raekülalasi huvitas esmalt, 
kes istub Riigikogusse vali- 

 
Toomas Kivimägi, Pärnu linnapea: 
 
“Kõige teravamaks probleemiks oli  
talvel ja on jätkuvalt linna tänavate olukord, mis ei 
rahulda kedagi.” 

Inga Mänd, ajalehe 
keeletoimetaja 

Raekülalased ootavad  pikisilmi Via Baltica valmimist. 

Kristi Kesamaa 

Fotod erakogust 
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Mery-Ly 
Kalamees, 
Raeküla 
noorteaktiivi 
liige 

   Vanakooli keskuses tegut-
seva Raeküla noortekeskuse 
neljal noorel avanes märtsi-
kuus võimalus osa saada 
projektialasest koolitusest 
Itaalias Bergamo linnas, kus 
peale minu osalesid veel 
Germo Karro, Sander Tamme 
ning Taavi Oja. Kõigile meist 
oli see täiesti uus kogemus 
alates lennureisist kuni hõrgu-
tavate Itaalia toitudeni välja. 
      Koolituse „Re-imaging the 
city of Tomorrow“ peaeesmärk oli 
vahetada ideid ja arvamusi 
erinevate riikide noorte vahel, 
et õhutada noorust tegema 
dialoogis omavalitusega oma 
hääl kuuldavaks ning muuta 
kodulinna tulevik noorte-
sõbralikumaks. 
 Arutlesime paljude prob-
leemide üle, nagu töötus, 
haridus ning noorte inimeste 
püüdluste toetused. Tööpäev 
algas kell 9 hommikul ja kestis 
õhtu kümneni. 

   Itaallaste algatatud projektis 
osales kokku 30 noort, Eestile 
lisaks olid esindatud Bulgaaria, 
Hispaania, Kreeka, Itaalia ning 
Prantsusmaa. Viimase projek-
tipäeva lõpuks jõudsime järel-
dusele, et koolitusel osalenud 
Euroopa riikide riigisisesed 
probleemid ei olegi nii eri-
nevad, kui võiks arvata. 
Suheldes saime nii mõndagi 
teada ka nende riikide kultuuri 
kohta. Meie kõigi arvates oli 
üheks suurimaks võiduks suur 
enesekindluse ning julguse 
pagas, mille tõime naastes 
endaga Eestissegi kaasa. 
   Nädala sisse jäi ka kolm vaba 
päeva. Loomulikult kasutasime 
need päevad  ära nii Bergamo 
kui ka Milanoga tutvumiseks. 
Eelkõige vapustas meid Ber-
gamo hingematvalt kaunis 
loodus ning luksuslik arhi-
tektuur. Kindlasti ei unusta me 
niipea vaadet, mis avanes mäe 
harjal asuva Bergamo vana-
linnale. Kokkuvõtteks võib 
öelda, et kogu see reis oli 
meeldejääv ning täis posi-
tiivseid elamusi.  
   Sõidult saadud enesekindlust 
ja ideid kavatseme kasutada 
edaspidi suhtlemisel  linna-
rahvaga noorte tuleviku-
plaanidest ja nende realiseeri-
misest. 

   Raeküla lasteaed Järva tänava 
veeres avas uksed 45 aastat ta-
gasi 1966. aasta veebruaris ja 
kandis siis tavakohast nime - 
Pärnu linna 16. lastepäevakodu. 
Maja  ehitati 140 lapse tarvis.  
   Lasteaed arenes ja töötas suure 
innuga oma esimese juhataja 
Helju Novikova käe all kuni aas-
tani 1982, mil asus lasteaeda juh-
tima Tiiu Anne Jänes. Tema ajal, 
juba 1995. aastal, sai  lastepäeva-
kodust Raeküla lasteaed.  
   Alates 2010. augustist juhatab 
lasteaia tööd Kersti Nõupuu. 
Lasteaed asub looduslikult kau-
nis kohas: meid ümbritsevad 
Pärnu jõgi, meri ning ilusad 
männimetsatukad, kus on igal 
aastaajal mõnus viibida. 
 
Uuenduste jada kestab  
   Algkümnendil tegutses majas 
kaks sõimerühma, neist üks oli 
isegi ööpäevane. Suurte muutus-
te rida lasteaias sai alguse 1978. 
aastal, mil kadus sõimelastele 
mõeldud öörühm ja avanes 
rühm  raskete kõnedefektidega 
lastele. 
   Aasta hiljem alustas tegevust  
logopeediline rühm.  
   Alates 2000. aastast töötab 
majas erirühm kõnehäiretega las-
tele. Selle  rühma   olemasolu on  

Väikesed puud kasvavad suureks 

Pille Nurk, 
 
Raeküla kooli 
õpetaja 

andnud kõigile  lastele võimaluse 
luua omavahelisi suhteid,  mis tu-
ginevad sallivusele. 
    Kolm aastat tagasi alustas  las-
teaed  suunatud uurimusliku ehk 
avastusõppe rakendamisega. 
Uudse metoodika  rakendamine 
on alles kujunemisjärgus, kuid 
oleme mõistnud selle vajalikkust, 
pidades  silmas lapsest lähtuvuse 
põhimõtet.   
   Raeküla lasteaed kuulub ka 
tervist edendavate lasteaedade 
(TEL) rühma.  TELi missiooniks 
on liita koolieelses eas olevate 
lastega tegelevate või nende 
heaolu eest vastutavate täiskas-
vanute huvid ja eesmärgid lapse 
arengut ja tervist positiivselt 
mõjustavate tegevustega ja nende 
tegevuste kaudu tagada laste 
parem vaimne, füüsiline ja sot-
siaalne tervis. Käesoleval ajal 
keskendume antud valdkonnas 
eelkõige sihipärasele teema  
käsitlusele. 
   Koostöö Raeküla Vanakooli 
Keskusega sai alguse 2003. aastal 
keskuse ja lasteaiapere  ühisest 
perepäevast. Taoline perepäev, 
mis on osutunud omanäoliseks 
vabariigiski, tugevdab Raeküla 
lasteaiapere ja Raeküla kogu-
konna vahelist sidet. 
 
Lasteaia traditsioonid 
  Lasteaial on 45 tegutsemisaasta 
jooksul välja kujunenud omad 
traditsioonid, mis pidevalt 
arenevad ja uuenevad.  
   Lasteia üheks omanäolisuseks 
on rahvatraditsioonide kajas-
tamine õppetegevustes ja  oma 
kodukandi  väärtustamine. Igal 
aastal tähistame mitmeid rahva-
kalendri  tähtpäevi:  mihklipäeval  

matkame,  mardi- ja kadripäeval 
liiguvad lasteaias ringi mardid-
kadrid, vastlapäeval teeme 
vastlasõitu, jüripäeval  taas mat-
kame, aga suvel peame  jaani-
päeva. 
   Sellest õppeaastast on lasteaia 
rühmadel nimed, mis tuletatud 
lindude rahvapärastest nime-
tustest : Sirtsukesed, Värvukesed, 
Siidisabad, Siisikesed, Kullalin-
nud, Õnnelinnud.  
   Lasteaial on traditsiooniks  tä-
histada omal kombel tarku-
sepäeva ja isadepäeva, vaikselt 
veeta advendiaeg, mis mudi-
lastele lõpeb jõulupidudega ning 
personalile kena koosviibimisega. 
   Aastaid juba alustame õp-
peaastat ühisüritusega „Tere, 
sõbrad ja lasteaed!“. 
   Kauaseks traditsiooniks on 
õpetajate etendus kasvandikele 
lasteaia sünnipäevanädalal, Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähistamine, 
väikeste nõidade trall enne 
kevadpühi,  lasteaia perepäev  
Vanakooli keskuses emadepäeva 
eel, kooliminejate kontsert 
väikestele sõpradele, lasteaia 
lõpupeod ning lastekaitsepäeva 
tähistamine. 
   Uudseteks traditsioonideks on 
kujunemas laste folklooripidu 
keskuses koos Mai lasteaia 
lastega, emakeelepäeva, aga ka 
leiva- ja südamenädala tähista-
mine. 
      Aastatepikkune  on olnud 
koostöö Raeküla kooliga.             
    Lasteaia personal tähistab 
ühiselt töötajate juubeleid ja 
lasteaia sünnipäeva, koos ollakse 
jõulupeol, lõpetatakse õppeaastat 
ning korraldatakse ekskursioone 
või õppereise. 

Milleks vaja on lapsele aeda? 
Aga selleks, et kaugele kaeda. 
Lasteaias on viljakas pinnas, 
kus hellus ja armastus hinnas. 
Ainult lulli siin keegi ei löö - 
selles aias käib tõsine töö! 

Selles aias käib tõsine töö 
Raeküla lasteaia õpetajad ja mudilased sünnipäevanädalal lustimas. 

Diane Pani ja Maia Kundla, 
Raeküla lasteaia õpetajad  

 

 

Laulusalm ütleb:  
„Väikestest puudest kasvavad 
suured, kui neil on õnne ja 
tugevad juured…“ 
    
   Kool ei jää lootma õnnele, vaid 
hoolitseb selle eest, et kooli-
uusikud end teiste õpilaste seas 
juba esimesest päevast mõnusalt 
ja turvaliselt tunneksid. Reaküla 
koolil on lasteaiaga olnud pika-

ajaline koostöö. Kooli kauaaegne 
õpetaja Ellen Lume ütleb, et te-
ma on lasteaiaga olnud seotud 
juba 45 aastat, ajast, mil ta oma 
lapsed lasteaeda läksid. Ta on 
käinud lasteaias kohtumas kooli 
tulevate laste ja nende vane-
matega, rääkinud elust koolis ja 
kõigest  põnevast, millega õppe-
asutuses kokku puututakse.       
Õpetaja Elleni eestvedamisel 
loodi koolis kandlemängijate 
ring, hiljem veel käsikella-
ansambel. Selgeks õpitud pala-
dega on käidud lasteaialapsi 
rõõmustamas. 
   Lastevanemate koosolekule on 
lasteaias  kutsutud tulevased esi-
mese klassi õpetajad igal aastal.  
Eriti  on  koostöö   hoogustunud  

Lugusid huvitavatest ettevõtmistest võite 
edastada ajaleht@raekylavanakool.ee või 

helistage 4440054. Järgmine Raeküla Sõnumid 
ilmub augustis 2011. Täname! 

Õppereis viis Itaaliasse 

  Laps õpib ja kogeb maailma 
kõige paremini käelise tegevuse 
kaudu. Koolis jätkub pikaajaline 
traditsioon - jõulutöötoad. Kok-
ku saadakse detsembrikuu ühel 
laupäeval, kui kooli on oodatud 
kõik huvilised meisterdama.  
   Kutse koolimajja saavad ka  
lapsevanemad ning nooremad 
õed-vennad, et siis ühiselt erine-
vates töötubades õppida tegema 
jõulukaunistusi, päkapikke, jõu-
lukinke ja muud huvitavat. Meie 
töötubade juhendajad - õpetajad 
pakuvad igal aastal uusi ja 
huvitavaid ideid.  
   Raeküla on ühine kogukond, 
kus koos tegutsevad  lasteaed,  
kool ja Vanakooli keskus, 
eesmärgiga luua oma piirkonna 
lastele sõbralik ja turvaline 
koolitee. See on ju iga õpilase, 
iga õpetaja, iga lapsevanema 
soov. Olgu see koolitee  rõõmu-
derohke ja hirmuvaba! 

lapsed nii Raeküla kui ka Mai las-
teaiast. Üritus algab Vanakooli 
keskuses, kus õpilased esitavad 
koolis õpitud tantse, laule ja 
näidendeid. Seejärel tutvuvad 
mudilased esimeste klasside ma-
jaga. Lastega lustivad lõbusates 
loomakostüümides õpetajadki. 
Samal ajal vestlevad suures õppe-
hoones mõnusas kohvilauas  
lapsevanematega kooli juhtkond 
ja pedagoogid. 
   Peale laulumängude mängimist 
ootavad   klassiõpetajad   lapsi  ja 
nende vanemaid erinevates töö-
tubades, et koos meisterdada 
lõbusaid asju. 
   Ühiselt tegutsemine on oluline, 
sest siis saavad kooliuusikud oma 
tulevase koolimaja ja õpetajatega 
tuttavaks. Pingevabas tingimuses 
loovate ülesannetega tegeldes 
kaob lastel igasugune võõristus 
ning  meisterdusedki võib igaüks 
mälestuseks koju kaasa võtta. 

Fotod: Ene LaidveeFotod: Ene LaidveeFotod: Ene Laidvee   

viimastel aastatel.  
   Raeküla kooli üheks tugevu-
seks on erinevate kultuurisuun-
dade tutvustamine lastele. Koolil  
on suurepärased sõnakunsti-, 
laulu- ja tantsuõpetajad. Kõi-
kides klassides on lastel võimalus 
osaleda rahvatantsurühmas ja 
erinevates koorides. Koolis töö-
tab mitu näiteringi. Õpilastele 
meeldib õpitut  oma väikse-
matele sõpradele tutvustada. 
Samuti on toredad koostunnid 
esimese klassi ja lasteaia vanema 
rühma lastega. 
   Raeküla koolile on saanud ke-
naks traditsiooniks perepäevad 
kooli tulevatele lastele ja nende 
vanematele jaanuaris.. Siis kutsub 
kool endale külla  vanema rühma 

fotofotofoto   Liivi KaasikLiivi KaasikLiivi Kaasik   fotofotofoto   Pille NurkPille NurkPille Nurk   foto foto foto Pille NurkPille NurkPille Nurk   

Raekülas on traditsiooniks saamas, et kooliminejad lapsed lustivad vanaemadega Vanakooli keskuses ning saavad esmased teadmised koolis õpetajaga kohtumisel ja klassiruumis koolitundi harjutades. 

 

Sander Tamme, Germo Karro ja Taavi Oja pärast rahvuaste kultuuri 
õhtut, kus folkloorirühm Viisuke vähendatud koosseisuna ja koos 
artikli autoriga esitasid tantsu Ithaka Maria Hopa’pa-rei järgi 

MeryMeryMery---Ly KalameesLy KalameesLy Kalamees   



 

 

Kooliteel: Malle Saarts, Vilve 
Peet, Elje Kivi 

Kooliõed Helju Suve ja Vilve 
Peet 

4     A J A L U G U R A E K Ü L A 

Prillid ninal ja põrandalambi 
valgel sain läbi lugeda vii-
mase Raeküla Sõnumid. Tere-
tere, vanad koolisemud Eili 
Laanela ja Uku Eeskivi!  
Olnu ei kordu, mälestused 
jäävad püsima. 
 
   On minulgi meeles see päev 
1944. aastal, kui astusin kooli-
teele. Meie pere elas siis Reius, 
seepärast alustasin õpinguid 
sealses 4klassilises koolis. 
Esimesel õpiaastal ma koolis 
suurt käia ei saanud, sest olin 
väga haige. Järgneval aastal tuli 
mul otsast alustada. Olin siis 
juba 9aastane. 
 
Reiu algkool 
   Minu esimeseks õpetajaks oli 
Marta Rannit. Pingis istusime 
kolmekesi, minu naabriteks olid 
Heino Kuusk ja Eedi Saarts. 
Olin ainuke tüdruk üheksa poisi 
hulgas. 
   Olin kehv lugeja, veerisin sõnu 
aeglaselt kokku, matemaatikas 
ent pea lõikas: liitmine ja 
lahutamine tulid lennult kätte. 
Loodusõpetuse ja maateaduse 
tunnidki meeldisid mulle väga. 
   Teises klassis tuli juurde vene 
keel. Raske oli, ent veel praegugi 
võin ette kanda siis pähe õpitut. 
Tööõpetuse tunnis parandasime 
sokikanda, poisid lappisid pük-
sipõlvigi. Tänu õpetusele sain 
kogu eluks selgeks, kuidas pilu-
tada taskurätikuäärt ja kaunistada 
heegelpitsiga padjapüüre.  
   Laulutunnis olid kõik neli klas-
si koos, laulsime  ikka „Mu 
isamaa armas“ ja „Savikoja pere-
mees“.  
   Mäletan, et neljandas klassis 
õppisid minuga koos ka Inga ja 
Mart Tammearu, Endi Raadik, 
Endel Kuusk, Imbi Haldmaa. 
   Raske meenutusena on mällu 
sööbinud üks kevadpäev 1949. 
aastal. Olin siis 4. klassis. Kooli-
teel kohtasime suurt auto-
kolonni, aga öösel kumas teelt 
tuppa kummalist valgust. Lastele 
pakkus uudne olukord põnevust, 
kuid vanaema selgitas, et see on 
küüditamine, et terved pered 
saadetakse külmale maale. Siis 
tuli hirm kallale: äkki viiakse 
meidki ära. Kodu  ja oma  armsa 
kooli - kõik peame maha jätma. 
 
Esimene eksam 
Nagu juhtunuks see alles eile, nii 
hästi on meeles mu elu esimene 
eksam - algkooli  lõpetamisel  oli 

Killukesi Reiu-Raeküla koolielust 

Urve-Mai 
Männik,  
 
Raeküla 
kooli õpilane 
1950 - 1953 

vajalik  eesti keele eksam. Oli ke-
na päiksepaisteline päev, nartsis-
sid õitsesid klassi akende all ja 
minul oli seljas uus kleit ning 
juustes tutid. 
   Õpetajaks oli meile siis August 
Veber ja komisjonis veel keegi 
naisterahvas linnast. Tõmbasin 
pileti number 4. Just selle 
küsimusega, mis mulle õppides 
pähe oli jäänud. Hindeks sain 
kah 4.  Tunnistusel olid  joonis-
tamine ja laulmine 5, loodus-
õpetus ja maateadus 4, mate-
maatika ja kehaline kasvatus 3. 
   Kui mina Reiu kooliga hüvasti 
jätsin, tulid esimesse klassi Malle 
Saarts (Hints), Viive Tamm 
(Monso), Astrid Kalda (Aljaste), 
Uno Allik, Algar Lõssov, Arne 
Kull, Aadu Vares. 
 
Koolitee jätkus  Raekülas 
   Reiust Raekülla andis ikka 
vantsida ja ööpimedas oli see 
teekond vahel üsna hirmutav. 
Minna aga tuli, sest  kool ootas. 
Julgem ja lõbusam oli siis, kui 
meid oli seitse-kaheksa pundis. 
Kordasime kodus pähe õpitud 
värsse kõval häälel, et hundid ei 
julgeks metsast välja tulla. 
   Vahel sõitsid teel hobu-
vankridki ja kui õnneks läks, 
haarasime vankrist kinni ja jook-
sime, kauaks võhma jätkus, 
sõiduki järel. Mõni hobusemees 
aga andis meid nähes hobusele 
piitsa ja tõmbas minema, jättes 
lastekarja  kahjutundeta  öisele 
inimtühjale metsavaheteele maha. 
   Koolitunnid algasid Raekülas 
8.15, mis tähendas, et koduuksest 
pidime välja astuma vähemalt 
6.30. Linnalapsed küllap tudusid 
alles. 
   Raeküla koolis (aastast 1944 
Pärnu IV mittetäielik keskkool – 
toim.) oli mu esimeseks õpe-
tajaks   Maria Kopliste (aastatel 
1948-1960 kooli direktor.) Nii 
mulle kui kogu klassile meeldisid 
väga tema tütred Tiia ja Lea, kes 
meile vahel tundi andsid ja 
pioneerirühma juhtisid. 
   Oma klassikaaslastest mäletan 
eriti andekaid õpilasi Lea 
Haitovit ja Ilmar Vahulat. Nad 
olid pidevalt kooli autahvlil ja 
lõpetasid kõik klassid kiitus-
kirjaga. Olin minagi nende  üle 
rõõmus. Leaga olin veel aastaid 
pärast kooli kirjavahetuses. Ta on 
veel praegugi teatud-tuntud 
naistearst Saaremaal.  
   Minu kõrval õppisid siis veel 
Lilli Must (Soosaar), Liivi 
Kannussaar, Vello Kaufeldt, 
Kalle Vares, Tarmo Pool.    
Mäletan, et kui Tarmo oli koolist 
puudunud, tõi ta ikka õpetajale 
vahvad vabandused: „Ei saanud 
kooli tulla, sest käisin veskil.“ või 
„Puudusin, sest käisin isaga 
merel.“ või „Mul oli palavikku 73 
kraadi”. 
   Minu neiupõlvenime oli Vares, 
seepärast arvati Kalle Vares ikka 
mu sugulane olevat. Tegelikult ei  

olnud, sest eks neid „vareseid“ 
lendas tol ajal palju ringi. 
 
Õpetajad püsivad meeles 
   Minu ajal tuli kooli kaks uut 
õpetajat: Eha Mägi - Tassa 
ajalugu õpetama ja Marleen 
Nõmm loodusloo tunde andma.   
Inglise keelt õppisin Johannes 
Kivi, hilisema koolijuhataja käe 
all. Inglise keeles läks mul hästi, 
sain ikka nelja kätte.  
   Tööõpetust andis siis  Johanna 
Grauverk (praegu, muide, käime 
temaga koos suleklubis, ta kirju-
tab ilusaid luuletusi ja annab ka 
raamatuid välja).  
   Vene keelt õpetas Marta 
Parvelt. Selle keele õppimine 
mul nii hästi ei läinud, kuid 
kuidagi sain ikka koolipoisi kol-
me kätte.  
   Ajalugu andis Harri Meibaum. 
Siiani on  mälus sõna Mesopo-
taamia, mille võitlusteest ja 
Aleksander Suurest  ta meile 
suure järjekindlusega lugusid 
pähe tagus. Ta oli range õpetaja.  
   Matemaatika oli algkoolis 
mulle olnud lihtsamaist lihtsam 
õppeaine, aga vanemais klassides 
ei läinud  mul üldsegi hästi – 
aina kahed lendasid. Nutsin, aga 
seegi ei aidanud. Vahel siiski sain 
kolme kätte ja kui õnnestus 
kellegi targema pealt maha 
kirjutada, siis isegi nelja. Õpetaja 
Marge Vares oli mu  peale  üsna  

 
kuri ja arvas, et ega must muud 
saa kui linna sibivedaja.  
Palju aastaid hiljem, kui töötasin 
juba  kaupluses kulinaarialetis 
müüjana, oli mul juhus õpetaja 
Varest teenindada. Ma ei jätnud 
talle ütlemata, et minust, näe, ei  
saanud siiski sibivedajat. 
 
Oi seda kooliaega! 
   Kui hakata kooliaega mee-
nutama, siis kirgastub kõiksugu 
mälestuskilde. Üks mälupilt on 
näiteks Maria Kopliste koka-
kursusest tema köögis, kus me,  
põlled ees ja rätid peas, küp-
setasime ja  keetsime ning hiljem 
ümmarguse söögilaua ümber 
valminud toidu nahka pistsime. 
  Pioneeritööski oli palju põnevat.  
Huvitav oli kirjutada jutukesi 
meie pioneerirühma tegevusest ja 
saata neid ajalehele  Säde või 
ajakirjale Täheke. Mis põnevus 
lugeda oma artiklit trükituna! 
Malevanõukogu esimees oli Lea 
Haitov, alati viisakas ja andekas 
õppur. Rühmajuhiks  aga Helvi 
Tarlap. Meelde on jäänud 
rivistused kooli aulas ja kõrvus 
kumisevad veel praegugi Mati 
Teesalu ägedad trummipõrinad. 
   Metsaistutustalgutele Reiu jõe 
kaldale Lodja silla juurde 
marssisime rivilaulu saatel, käes 
labidad ja ämbrid. Istutusteed 
näitas toigaste vahele veetud köis, 
et puuderida ikka sirge saaks.      
   Lõunasöögi ajal silmitsesime 
jõel palgiparvi, tol ajal  käis pal-
kide vedu ikka mööda vett. Äkki 
jooksis Ilmar Mänd jõekaldast 
alla ja kargas palkide peale, kuid 
kadus kohe lupsti vette – palgid 
olid ju märjad ja libedad. 
Õpetajad ja suuremad poisid 
kihutasid kaldast alla ja kätte nad 
poisi said. Metsatöölised viisid 
Ilmari koju sooja. Ta ei jäänud 
haigekski. 
  Nüüd, kui juhtun  Lodja  sillast  

 
üle minema, siis vaatan ja mee-
nutan, see mets seal on mulle kui    
muinasjutt noorusajast – minu 
enda ja minu koolikaaslaste 
istutatud.  
 
Pigem küla kui linn 
   Raeküla, mis nüüd on Pärnu 
ilus linnaosa, nägi minu kooliajal 
hoopis teistsugune välja. Sain 
Merimetsa tänavale Linda 
Remmelga juurde korterisse. 
Minu kooliteele jäi vaid mõni 
maja. Läksin üle Sepa platsi ja 
möödusin Raadiku aia tagant, 
sealt edasi viis koolini sirge rada 
üle põllulappide. Seal aga, kus 
nüüd kõrgub Raeküla uus 
koolimaja, kus nüüd minu 
lapselapsedki õpivad, laius minu 
kooliajal alles mets. 
   Iga kord, kui juhtusin hiljem 
või juhtun nüüdki Raeküla 
vanast koolimajast mööduma, 
meenuvad mulle endised sünd-
mused ja inimesed. Nõnda hel-
lad on need mälestused, et 
meenutused toovad pisara silma.    
   Üsna kurb oli pilt pooltühjaks 
jäänud majale siis, kui kool kolis 
uude majja ja vana pikaks ajaks 
alakasutatuna või suisa tühjalt 
ilmatuule kätte kössitama jäi. 
   Nüüd on vanal koolihoonel 
hoopis teine ilme ja mis olulisem 
veel - just selles maja sünnib 
ajaleht Raeküla Sõnumid, mis 
võtnud oma hooleks talletada nii 
olnu kui oleva.  
  Jaksu lehetegijaile ja ärkamist 
neile, kes veel mäletavad Raeküla 
kasvamise lugu, siin sündinud-
juhtunut. Kirjutage mälestused 
üles ja saatke need koos piltidega 
ajalehe toimetusele. Seda soovi-
tan mina, Urve-Mai Männik, kes 
koolipõlves kandis nime Urve 
Vares. Teist eesnime polnud siis 
ju kombeks kasutada, aga see 
minu „vares“ on ammuilma 
männikusse lennanud. 

Raeküla IV mittetäieliku keskkooli 1953. aasta  lõpetajad: esireas (vasakult) Ilmar Vahula, Ülo Adamson, Heino Kumm, 
Kalle Vares ja õpetaja Johannes Kivi; teises reas  õpetaja Linda Tamm, õpilased Lilli Must, Liivi Kannussaar, Lea Haitov, 
Aimi Kurgvee, Mall Lausmaa, Helgi Pärn, Milvi (?), õpetajad Eha Mägi ja Marleen Nõmm; seisavad koolijuhataja Maria 
Kopliste, Helvi Tarlap, õpetaja Marge Vares, Eha Pukk, (?),  Linda Erstein, Valli Algo, Elda Lentsu, Vilve Peet. 
Allakirjutanut Urve Varest (Urve-Mai Männik) pildil ei ole, sest raske haigus ei lasknud mul kooli lõpetada. 

Raeküla kooli õpetajad aastail 1960-70, esireas keskel kauaaegne Raeküla koolijuhataja Johannes Kivi. Veel 
mõni õpetaja on tuntud, kuid palume abi kõigi pildil olevate isikute tuvastamisel. Info palun saata Lembitu 1, 
80028 Pärnu või e-postiga ajaleht@raekylavanakool.ee 
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naks, võtnud aina hoogu, tuleb 
muutuda ja alustada tervisega 
tegelemist kohe, täna! Laiskus 
on tervisele kahjulik.   Samal ajal 
on soovitatav ka üleliialt „ter-
visehulludel” oma mõtlemist ja 
tegevusi korrigeerida. Mõlemal 
juhul tuleb loobuda tervist 
kahjustavast ja ruineerivast 
eluviisist tõeliselt tervisliku 
eluviisi kasuks. 
   Inimene on looduse osa, 
sellepärast on parim koht tervise 
tegemiseks loodus ise. Sobivaks 
vali mõni liikumisharrastus,  
nagu käimine, sörkjooks, 
rattasõit või lihtsalt rahulik 
puhkus looduskaunis kohas. 
   Regulaarne tervisega tege-
lemine avab sulle tõelised 
tarkused – elutarkused. Lisaks 
heale tervisele saad veel ka 
rõõmsa meele ja elamisväärse 
elu. Selleks soovin kõigile õiget 
mõtlemist ja indu! 

lepitama. Samuti tuleb iga päev 
taastada oma ärakulutatud elu-
energia varud.  
  Tervise tegevused ei vaja mõõ-
duvõttu, võrdlemist, võistlemist 
ega teiste võitmist, nagu see on 
kombeks kujunenud tervise-
spordi harrastajate seas. Ei pea 
paika meis kujundatud kinnis-
idee, et hea tervise nimel pead 
tingimata ennast  pingutama  ja 
“karistamata” oma südant.   
   Koormus on olnud õige, kui 
paar tundi pärast treeningut tun-
ned end reipana. Vale ja viga on, 
kui tunned end hoopis erutatuna, 
väsinumana või apaatsena. 
  Tervisetreening olgu oodatud ja 
meeldiv vajadus. Treeningu ajal 
ole enda vastu lugupidav ja 
hooliv. 
   Mittemidagitegemine on tervi-
sele sama hull kui liigne pinguta-
mine. Kui oled  olnud haiglane, 
väsinud, pidanud ennast liialt va- 

metatute õpetuste järgi ja teeme 
vigu. Nii me ei teagi tõeliselt, kes 
on inimene, mis on elu ja tervis 
ning kuidas olla terve.   Tervise 
võtmed peituvad igaühes endas. 
Tervis on inimese loomulik 
seisund, kuid selle nimel tuleb iga 
päev midagi teha.     Tervis vajab 
pidevalt tegemist, vastasel juhul 
elad haigena ja lühikese elu. 
Seega oled terve(m), kui võtad 
vastutuse tervise eest enda kätte, 
arstid las tegelevad haigusega. 
   Tervise hoidmisel-tegemisel 
peab tähelepanu jätkuma nii ke-
hale kui hingele. Esmalt haiges-
tub vaim ja siis hing - nii väidab 
Hiina traditsiooniline meditsiin. 
   Mõtestatud tervise tegemised 
peavad tasakaalustama nii keha 
kui ka vaimu ja  need   omavahel  

„Kõik algab mõtlemisest," 
lausus joogaguru sissejuha-
tuseks Indias Varanasi kogu-
nenud kursuslastele. „Hai-
gused ja hädad tulevad ru-
malast, halvast mõtlemisest – 
seepärast  teeme palju vigu." 
    
  Tõepoolest, meie tegutsemine 
ja kogu eluviis on  meie  omaks  

võetud mõtete peegeldus. Tee-
me kas vajalikke ja õigeid tegu-
sid või risti vastupidi - jätame  
väga vajaliku hoopis tegemata.  
On vaja tõelisi teadmisi ja 
elutarkusi, et valitseda oma tervi-
se ja elu üle üldse. „Ainult tead-
mised pole veel tarkused," too-
nitas Hiina iidne Gi Gong meist-
rist õpetaja Shaolini kloostris, 
kus käisin õppimas ja praktisee-
rimas neid iidseid elutarkusi.   
  Teadmised muutuvad tarku– 
seks, kui oled järjekindla praktika 
kaudu saanud isikliku kogemuse. 
Alles siis oled tark. 
   On fakt, et oleme omaks võt-
nud valimatult ja palju populis-
tide, manipuleerijate ja meie ära-
kasutajate igasuguseid soovitusi 
ja pseudotarkusi. Toimime eelni- 

Albert 
Anderson,  

tervise-
edendaja  

Tervis algab mõtlemisest  

Ravimtaimed teevad tervise 

    
   Aprillis 2011 ühines Pärnu 
Raeküla lasteaed rahvusvahelise 
projektiga „Kiusamisvaba 
lasteaed“. Antud projektiga 
alustati 2005. a Taanis.  
Praegusel hetkel on selle 
projektiga ühinenud 3700 
lasteaeda terves maailmas.  
   Projekti tulemusi uurib ja ana-
lüüsib Roskilde ülikool.  
  Käesolev projekt on selle  
laienemine Eestisse koostöös  
Eesti Lastekaitseliiduga. 
  Projekti läbiviimiseks  jaotati 
piirkonnad ja kaardistati 
lasteaiad, üle Eesti osaleb selles 
13 lasteaeda: Rakvere, Elva, 
Võru, Kohtla-Järve, Paide, 
Haapsalu,Tallinn.  
   Pärnumaalt osaleb projektis 
Raeküla lasteaiast    
Kullalindude (5aastased) ja 
Siidisabade (4aastased)  rühma 
lapsed ja õpetajad. 
   Esmane koolitus õpetajatele 
toimus 6.-7. aprillil Tallinnas, 
kus tutvustati lähemalt projekti 
eesmärke, rahvusvahelisi  
kiusamisega seotud 
uurimustulemusi ning läbiviimise 
metoodikat  ja vahendeid. 
   Rahvusvahelised uuringud on 
näidanud, et  koolikiusamise 
juured ulatuvad koolieelsesse 
aega.  
   Täiskasvanud ei oska märgata 
situatsioone, millest hiljem võib 
areneda kiusamine. 
    Lapsedki ei oska konfliktsetes 
olukordades käituda.  
   Seega on koolikiusamise 
vähendamiseks vaja ennetada 
juba eelkoolieas kiusamisega 
seotud probleeme.    
   Põhieesmärgiks on arendada 
lastes sotsiaalseid oskusi, 
sallivust ja õpetada lastele 
märkama elu mitmekesisust ja  
sotsiaalset tõrjutust ja kiusamist 
ennetada. 
  Antud projekti positiivseks 
küljeks on metoodiliste 
materjalide edukas soetamine ja 
kasutamine uue õppekava 
tegevuste ja eesmärkides. 
„Kiusamisvaba lasteaed“ pro-
jekti eesmärgid  
 praktilise pedagoogilise 

kogemuse edasiandmine; 
 praktilise töö käigus 

kiusamisest uute teadmiste 
omandamine ja nendega 
kaasnevate probleemide 
lahendamine; 

 projekti käigus omandatud 
teadmiste ja kogemuste 
edastamine teistele Pärnu linna 
lasteaedadele. 

Projekt tugineb neljale põhi-
väärtusele: sallivus, austus,  
hoolivus, julgus. 
Projekti kaudu soovitakse 
 mõjutada laste, õpetajate ja 

lapsevanemate käitumist ja 
suhtumist kiusamisse; 

 ennetada kiusamist juba selle 
varases faasis (lasteaias). 

Vabaneme 
lasteaedades 
kiusamisest 

Ene Laidvee, 
 
Raeküla lasteaia 
õppealajuhataja 

Maria-
Kristiina 
Kontus, 
raekülalane 

   Hoovimurul jalutades ei mõtleme 
me sageli sellele, et tallame taime-
del, mis aitaksid meil vaevusest ja 
tõvest lahti saada või tugevdaksid 
seedimist ja immuunsussüsteemi.   
   Suvi on õige aeg ravimtaimede 
varu uuendamiseks ja täiendami-
seks ning Raeküla inimestele on jõe 
ja mere ning metsa ja mereäärse 
karjamaa vahelise asukoha tõttu 
taimede korjamine väga soodne, ei 
pea põhiliste ravimtaimede korja-
miseks kaugele sõitma. 
   Järgnevalt on toodud kõrvenõge-
se, hiirekõrva, raudrohu, põdraka-
nepi, kortslehe ja linnurohu kasuli-
kud raviomadused. Nimetatud tai-
mi võib kuni septembrini korjata. 
 
    Kõrvenõges 
             
Kõrvenõges 
seondub eelkõige 
kõrvetusega, 
kuid kui see 
kõrvale jätta, on 
ta asendamatu 
energiaallikas. 
  Nõgeselehed 
sisaldavad peaaegu kõiki vitamiine, 
eriti C-vitamiini, mida on nõgese 
kasvudes 2,5 korda rohkem kui sid-
runis. Vanarahvas räägib, et nõges 
teeb ilusaks ja terveks. 
   Värskeks kasutamiseks tuleb lehti  
korjata nende tärkamise ajal, kui-
vatamiseks õitsemise ajal (maist 
augustini kuiva ilmaga) ja juuri 
varakevadel või sügisel. Taimed 
kuivatada pimedas ja tuulises ko-
has. Nii säilib nende roheline vär-
vus. Kuivatatud taimed sobivad hil-
jem nii ravimiks kui ka toitude 
maitsestamiseks. Ravimina kasuta-
takse kogu taime.  
 Kõrvenõges peletab väsimuse, tõs-
tab südame, veresoonte ja kogu 
elunkonna toonust, parandab vere 
kooslust, puhastab organismi, suu-
rendab vastupanu haigustele, kor-
rastab seedimist, virgutab mälu ja 
tõstab potentsi.  
Nõgesetee ravib kehvveresust, 
maksa-, sapi-,  mao- ja sooltehai-
gusi, neeru- ja kuseteede  põletikke, 
põrnahaigusi, suhkruhaigust, kõrg-
vererõhutõbe, hingamisteede haigu-
si, kõhunäärme põletikku, allergiat, 
psoriaasi ja liigesepõletikke. Nõges 
vähendab juuste väljalangemist ja 
kiilaspäisuse ohtu. Pikaajalisel ka-
sutamisel muutuvad juuksed tuge-
vaks ja peanaha vereringe akti-
veerub, mis  paneb juuksed kiire-
mini kasvama. 
   Nõgest võib säilitada kuivatatult 
või sügavkülmutatult ja valmistada 
temast teed, kasutada toidus, teha 
temast mahla ja siirupit. 
   Nõgesetee valmistamiseks võtta 
2spl nõgeseid ja valada üle kuuma 
veega. Lasta tõmmata umbes 10 
minutit ja juua pärast sööki.  
NB! Ei soovitata tarvitada pikka 
aega neil, kel veri “paks”.  
   Nõgeseteel võib lasta ka kauem 
tõmmata, seejärel jook jahutada ja 
päeva jooksul mitu korda juua. 
Kuna nõgeseteel puudub eriline 
maitse, võib tee sisse lisada ka teisi 
ravimtaimi. 

 
Harilik hiirekõrv 
 
Hiirekõrva tunneb ära 
kolmnurksete viljakes-
te järgi, mis mee-
nutavad hiire kõrvu. 
Ravimiks kogutakse 
taimeürti (maapealne 
osa) ja  seemneid. 
Noori lehti ja seemneid, mis on 
väga maitsvad (meenutavad sinepi, 
mädarõika maitset), kasutatakse 
toiduks. Hiirekõrv on suurepärane 
sisemiste verejooksude (nii soole-, 
emaka- ja kopsuverejooksu kui ka 
lihtsa ja tavalise ninaverejooksu) 
peataja. Lisaks aitab hiirekõrv 
korrastada menstruatsiooni, vähen-
dada reumaatilisi lihasevalusid, sti-
muleerida kuse- ja sapieritust, ker-
gendada klimakteeriumit ja korras-
tada ainevahetust.  
   Abi on hiirekõrvast ka lahtiste 
haavade ravitsemisel. On leitud, et 
mitmete hädade korral aitab hiire-
kõrvaürdist valmistatud tee komp-
ress, keedise või tinktuuri peale 
määrimine. Näiteks on keedist 
määritud valutavatele lihastele või 
liigestele. Peab aga arvestama, et 
hiirekõrvast tehtud ravimid on väga 
kanged ja nende liigsel tarvitamisel 
võivad olla soovimatud tagajärjed. 
   Tee valmistamiseks võta supilusi-
katäis peenestatud ürti ja vala sel-
lele klaas kuuma vett. Saadud tõm-
misel lasta kümme minutit seista. 
Sellist teed võib verejooksu korral 
juua kuni kaks klaasi päevas. 
Jooma peaks hiirekõrvateed tingi-
mata jahutatult. 
  Tinktuuri valmistamiseks võta üks 
osa värsket ürti kolme osa viina 
kohta ja lase kümme päeva seista. 
Selline rohi on aga hoopis kangem 
ning seda võib sisse võtta vaid 
väheste tilkadena. Tinktuur on hea 
kompressidena valulike liigeste ja 
lihaste korral.  
   Hiirekõrva säilitatakse tavaliselt 
kuivatatult tee jaoks. Noori lehti 
võib toidu jaoks sügavkülmutada. 

 
Harilik raudrohi 
 
Raudrohi on tänu-
väärne ravimtaim, 
mille kõrget hinda 
teati juba antiikaja 
Kreekas ja Roomas. 
Raudrohu tähtsai-
maks tööks on läbi 

aegade olnud verejooksude pea-
tamine. Nii võis raudrohust teed 
juues peatada enam-vähem kõik 
sisemised verejooksud. Raudrohi 
aitab ka väliste verejooksude pea-
tamisel. Asetades mahlakaks mul-
jutud puhta raudrohutaime lehe haa
-vale, soodustab mahl vere hüübi-
mist ja verejooks jääb seisma.  
   Rahvameditsiinis on raudrohi 
enim levinud köhateetaimena. 
Lisaks on aga taimel ka muid kasu-
likke omadusi. Raudrohutee vähen-
dab valusid pea, kukla ja selja 
piirkonnas, korrastab seedetege-
vust, neerude tööd, vereringet ja 
südametegevust, samuti menstru-
atsioonitsükleid. 
   Raudrohi kuulub ka söögiisu teki-
tava tee koostisse. Raudrohi regu-
leerib ainevahetust, rahustab, ravib 
nahahaigusi, mädaseid põletikke, 
mao- ja soolepõletikke, kaksteist-
sõrmiku haigusi, neeru- ja kuse-
põletikku, kõhugaase, külmetus-
haigusi, kõrgvererõhkutõbe, naiste-
haigusi, südame rütmihäireid, suhk-
ruhaigust ja juuste väljalangemist. 
Ravimina kogutakse õitsemise ajal 
kuni 15 cm pikkust õielatva. Kõik  
õied peavad õisikus valged olema.  

 
   Tee valmistamiseks võtta umbes 
üks teelusikatäis peenestatud ürti 
klaasi keeva vee kohta. Lasta segul 
viis minutit tõmmata. Seejärel juua 
lonkshaaval päeva jooksul. Tee on 
mõru, kuid see ebamugav hetk 
tasub ennast ära. Päevas ei tohiks 
juua üle ühe klaasi raudrohuteed ja 
paari nädala tagant peaks pikemat 
vahet pidama.  
NB! Tee joomine pikka aega ei 
ole soovitatav neile, kellel on veri 
“paks”. 
 
 
Ahtalehine 
põdrakanep 
 
Põdrakanepi lehed 
meenutavad paju 
lehti. Juured on ku-
ni poolteist meetrit 
pikad ja maapinna- 
lähedal, mistõttu on 
neid kerge koguda.  
   Nii lehti kui juuri võib kasutada 
värskelt ja kuiva-tatult toiduks. 
Põdrakanepit kutsu-takse ka 
ivantšaiks (vk: Ivani tee) ning teda 
peeti 99 haiguse ravit-sejaks. 
Kogutakse peamiselt taime lehti ja 
õisi. Omapärase magusa maitsega 
on põdrakanepi jämedad ja mah-
lakad juured, mida võib süüa 
värskelt nagu võilillejuuri, keeta, 
kasutada kartuli asemel, küpsetada, 
praadida või lisada supile. Samuti 
sobivad need kuivatamiseks ja jah-
vatamiseks. Peenestatud juurejahu  
hoida tumedas purgis, võib kasuta-
da küpsetistes, kamas ja pudrudes.  
   Ravimiks korjatakse põdrakanepi 
ürti õitsemise algul (hoiduda tolm-
levate kauntega ürdi korjamisest). 
Noored lehed sisaldavad rikkali-
kult C-vitamiini. Hästi peeneks ha-
kitult võib neid vähesel hulgal se-
gada toorsalatitesse, kastmetesse, 
kasutada suppide, liha- ja kalatoi-
tude maitserohelisena. Samuti võib 
kuivatatud lehtedest teha teed, mis 
gurmaanide arvates ei jää alla india 
teele. Põdrakanep tugevdab orga-
nismi, rahustab, korrastab soolte  
tegevust, laiendab veresooni, hoiab 
ära peavalu tekke, parandab vere 
ringlust ja hormonaalsüsteemi.  
   Põdrakanep ravib kroonilist soo-
lepõletikku ja gastriiti, alatalitlu-
sega kilpnääret, sapipõiepõletikku, 
astmat, kõhulahtisust, jämesoole-
põletikku, mao- ja kaksteistsõr-
miku haavandit, angiini, naha-
haigusi, maksa- ja vereringehai-
gusi, vähki.  
   Tee: poolteist supilusikatäit kui-
vatatud ja peenestatud ürti klaasi 
keeva vee kohta, lasta tõmmata 60 
minutit ja kurnata. Soovitav on 
võtta päeva jooksul 20 minutit 
enne sööki. 
  Noori lehti võib  sügavkülmutada 
ja isegi hapendada nagu kapsast. 
 
 
Kortsleht 
 

Kortslehe tun-
neb ära kortsu-
liste lehtede jär-
gi. Noorelt on 
need algul kok-
ku volditud nagu üks kaunis kesk-
ajast pärit lehvik.  Päris lamedaks 
ei muutu lehed ka avanenult. Nii 
koguneb suvehommikutel sageli 
kortslehe lehe alumisse ossa ise-
loomulik kastetilk.  
   Ravimtaimena kasutatakse korts-
lehe kogu maapealset osa. Taime 
tee aitab mitmesuguste naistele 
omaste haiguste puhul. Kortsleht 
puhastab verd, hoiab ära sisemised 
verejooksud ja menstruatsiooni- 

häired. Tee on rahustava toimega, 
korrastab seedetegevust, ergutab 
mao talitlust, tugevdab immuun-
süsteemi ning kaitseb külmetus-
haiguste eest.   
   Kortslehetõmmisega loputatakse 
üleväsinud või põletikulisi silmi. 
Tõmmise valmistamiseks võtta 
poolteist supilusikatäit ürti, lisada 
klaas keeva vett. Keeta ei tohi, kuid 
tõmbama peab see jook neli tundi. 
Pärast kurnamist on ravim valmis.  
   Kortsleht ravib ägedat nohu ja 
ninaverejooksu (tõmmisega tam-
poon ninna), ülemiste hingamistee-
de haigusi, bronhiiti, kõhulahti-
sust, halvasti paranevaid haavu ja 
paiseid (kompress), peensoole-, 
neeru- ja põiepõletikku, maohaa-
vandit, reumat, ateroskleroosi, pea-
valu ja suhkruhaigust.  
   Hambavalu korral asetada värske 
kortsleht hambale ja seda ümbrit-
sevale igemele. Suhkruhaiguse kor-
ral oleks hea juua kortslehe- ja 
mustikavarreteed pidevalt.  
   Kortslehte korjatakse sügiseni. 
Ürti võib süüa värskelt, kuivatada 
ning ka sügavkülmutada. 
 
 
Harilik 
linnurohi 
 
   Harilik linnu-
rohi on tuntud 
taluõue taim, 
kuid teda esineb 
ka linnas hoovi-
des ja parkides. 
   Tihti kõnnime 
ta peal ega teagi, 
millise väärt ravimiga on tegu. 
Sageli näeme taime just kõige talla-
tavamates kohtades. 
  Linnurohi õitseb maist septemb-
rini ja tema maapealset osa võib 
kogu aeg korjata. Esivanemad 
korjasid tärkavat linnurohtu enne 
kesakündi ja panid seda supi ja 
salati sisse. 
   Linnurohutee vähendab vere-
soonte lupjumist ja kaotab suminad 
peas. Kuid tema teega ei tohi 
liialdada, sest  sel juhul võivad ha-
kata lahustuma soolad ka küüntes 
ja hammastes ning need lagunevad.     
   Nii oleks normaalne juua päevas 
kuni üks klaasitäis linnurohuteed. 
Klaasi keeva vee kohta tuleks võtta 
teelusikatäis kuivatatud linnurohu-
ürti (taime maapealne ülemine osa 
koos õitega). Juua tuleks linnu-
rohuteed jahutatult lonkshaaval 
päeva jooksul. 
Linnurohi peatab verejooksu, 
mõjub mikroobidevastaselt, hoiab 
ära põletikud, ergutab uriini eritust, 
tugevdab immuunsüsteemi, vähen-
dab mineraalsoolade kristallisee-
rumist kuseteedes, tugevdab närvi-
süsteemi, kiirendab haavade para-
nemist (tee või tõmmisega määri-
mine). 
   Linnurohi ravib emaka- ja sise-
misi verejookse, kroonilist neeru-, 
sapi- ja põiepõletikku, kõhulah-
tisust ja kõhukinnisust, hemorroide, 
mao- ja sooltepõletikku, mao- ja 
kaksteistsõrmiku haavandtõbe, 
maksahaigusi, nahahaigusi ja haa-
vandeid (tee ja tõmmisega mää-
rimine).  
   Linnurohi sisaldab ühendeid, mis 
lahustavad põies, neerudes ja sapi-
põies kive ning korrastavad aine-
vahetust. 
  Linnurohtu võib korjata kogu 
suve. Tavaliselt taimeürt kuivata-
takse, kuid seda võib säilitada ka 
sügavkülmas.  
NB! Kõrge ränihappesisalduse  tõt
-tu pole soovitatav kasutada ägeda 
neeru- ja põiepõletiku korral. 
 
 
Koostatud erinevate allikate põhjal. 
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teavad, mis on meile hea ja 
vajalik, ning  lähtuvad  samadest 
tõdedest ka oma töös,  juhtides 
linna või riiki. Kahjuks juhtub 
mõnikord nii, et sünnivad palju 
nurinat tekitanud otsused, 
Pärnus näiteks hiljutised üm-
berkorraldused linnaliinide bussi-
liikluses. 
   Eeltoodud olukorra välti-
miseks, et valitsemine  odavam ja 
tõhusam oleks, ongi üks või-
malus võtta appi osalus-
demokraatia ehk kaasamine.  
Bussiliikluse näitel oleks see 
tähendanud, et  juba muudatuste 
kavandamise  idee alguses oleks 
kampa kutsutud need, kes 
teenust kasutavad. Muidugi ei saa 
kõik ühistranspordi kasutajad 
taolistes aruteludes osaleda ja se-
da polegi vaja. Oma huvide esin-
damiseks on inimesed liitunud 
kodanike ühendustesse ja kohalik 
võim oleks käitunud  korrektselt 
nende esindajad aruteludele 
kutsuda.  Protsessi käigus saa-
nuks siis olukorra analüüsi ja la-
hendusvariante  oma piirkonna/
korteriühistu elanikele tutvustada 
ning nii sündinud ettepanekud 
taas kaalumisele viia.  Teine või-
malus inimesi kaasata on küsida 
neilt hinnangut lahenduse va-
riantidele, mis spetsialistide kit-
samas ringis juba teatud küpsuse 
on saavutanud. Ikka sellesama 
ühistranspordi näite juurde jää-
des oleks muudatuste kavandajad 
võinud mingis vaheetapis 
konsulteerida siin teiste hulgas ka 
mittetulundusliku ühinguga,  
Raeküla seltsi liikmetega. 
   Kolmas ja seni üldlevinud 
moodus  on  otsuse  tekst valmis 

 
teha ja siis rahvale sellest  teada 
anda, et huvilised saaksid (näi-
teks planeeringutega) tutvuda 
ning parandusi pakkuda.  Pärnus 
on ka teistsugust praktikat olnud  
- kaasamise kõrgemaks vormiks 
olid näiteks veel hiljuti toiminud 
kultuuriinimeste nõukojad  eraldi 
lauljatele, tantsijatele, pilli-
meestele jt  - nendega konsultee-
riti enne otsustamist. Kahjuks lõ-
petas  eelmine linnavalitsus oma 
kaugelt toodud tarkade juhtide 
eestvedamisel (ning kohalike 
alandlikul kaasalöömisel) kirjel-
datud eksperimendi.  Vahva sõ-
dur Švejki lugudest pärit elu-
tarkus „Lõuad pidada ja edasi 
teenida!“ tundub naljakas too-
nase keiserliku tobeduse illust-
ratsioonina, kuid kurb on tajuda 
selle kehtivust tänases Eesti 
Vabariigis. 
 
   Linnaisade mitmes paigas ja 
erinevatel kellaaegadel  toimunud 
hiljutised kohtumised elanikega 
väärinuks ehk rohkemat osa-
võttu.  Napi huvi üks seletusi 
võib olla inimestes pika aja jook-
sul tekitatud ükskõiksus seoses 
igat sorti kampaaniatega ja üri-
tustega vaid „linnukese pärast“.  
Teada saanud valitsejate tõsist 
soovi, mida valijad arvavad elust  
kesklinnas, Vana-Pärnus, Rää-
mal, Raekülas jm,  ning kaasanud 
kohalikud  inimesed otsus-
tamisse,  tulevad ka saalid täis. 
 

   Tänane olevik on ülehomne 
minevik ja  oleks kena paari-
kümne aasta pärast ikka veel 
ilmuvatest Raeküla Sõnumitest 
lugeda, kuidas 2011. aastal 
osalusdemokraatia Pärnu linnas 
jalad alla sai. 
 

   Hea lehe üks tunnuseid on ta-
sakaal, mille toovad erinevad tee-
mad, autorid, vaatenurgad. 
Raeküla Sõnumite üks tugeva-
maid külgi on meenutused 
sellest, kuidas varem on oldud ja 
elatud. Mina püüan nüüd siia 
juurde lisada tulevikuootusi. 
 
   Vikerraadio 29. aprilli hommi-
kuses saates tutvustati arengu-
kava „Eesti 2020“ sihte ja 
tegevusi ning ühena neljast kõige 
olulisemast püüdlusest nimetati 
sotsiaalset kaasatust.  Veidi pike-
malt lahti seletatuna tähendab 
see niisuguse olukorra saavu-
tamist, kus inimesed saavad 
kaasa rääkida nende otsuste 
tegemisel, mis neid endid igapäe-
vaselt mõjutavad: ühistranspordi 
korraldus, arstiabi kättesaadavus, 
koolihariduse kvaliteet ja kodu-
lähedus jms. 
   Augustis täitub Eesti riigi ise-
seisvuse taastamisest 20 aastat ja 
normaalse elukorralduse üles-
ehitamine on toimunud põhi-
liselt esindusdemokraatia kaudu: 
valime esindajad volikokku või 
Riigikogusse ja saadikud siis aru-
tavad ja otsustavad meie eest. 
Me   eeldame   seejuures,  et  nad 

Tulevikust ja minevikust 

Valter Parve, 
raekülalane 

Projektipõhine Eesti Vabariik 

   On kevad ja teil, head lugejad, 
on käes järjekordne number 
meie linnaosa oma ajalehest. 
Seekord arvult juba neljas ja 
kindel on, et vähemasti järgmise 
aasta veebruarini saame lehe 
väljaandmist jätkata.   
   Meeldiv on tõdeda, et iga päe-
vaga suureneb nende inimeste 
hulk, kes soovivad lehe vahen-
dusel oma erinevatest ette-
võtmistest ja pisematest-suu-
rematest õnnestumistest teada 
anda. Tänud teile, kes te olete 
lehe toimetusele appi tulnud ja 
innustate oma kirjatükiga teisigi 
ütlema-kirjutama, mis südamel 
kripeldab.  
 
Projekt projekti järel 
   Meie lehe väljaandmine sõltub 
projektidest, millega nii täna kui 
ka õnnestumise korral tulevikus 
makstakse kinni lehe trüki- ja 
levituskulud, niisamuti on meie 
igapäevane elugi muutumas aina 
rohkem projektipõhiseks. 
   Näiteks koolitavad paljud töö-
tud ennast juba aastaid Euroopa 
Sotsiaalfondi toel. Meie lapsed ja 
noored saavad osaleda ette-
võtmistes, mida rahastatakse 
Euroopa Liidu (EL) noor-
teprogrammidest. Omavalitsused 
renoveerivad koole ja lasteaedu 
EL regionaalarengufondi vahen-
ditest. Külakiik või mänguväljak 
valmib kohaliku omaalgatuse 
fondi toetusega. Vee- ja kana-
lisatsioonitorustiku ehitust meie 
kodudes toetab keskkonna-
investeeringute keskus. Ette-
võtjaid õhutatakse julgelt kasu-
tama Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse (EAS) vahendeid. 
Seda loetelu võib pikalt jätkata. 
Kõik tundub väga tore - raha 
tuleb, raha läheb ja muutused 
meid ümbritsevas keskkonnas 
sünnivad justkui iseenesest. 
Tundub, et kõik on väga lihtne,  
aga selle lihtsuse ja  tinglikult  ra- 

harohkuse peidus on palju 
küsimusi, mis ei ole just posi-
tiivse varjundiga. Mis saab Eesti 
ühiskonnast pärast mahukate 
ELi toetuste lõppemist? Kui 
suur on tegelik töö, mida 
kõikvõimalike toetuste hanki-
miseks tehakse? Või näiteks veel 
ka selline küsimus: kui suur on 
tinglikult ebaõnnestumiste prot-
sent ehk Milline hulk tehtud 
tööd ja nähtud vaeva jääb 
rahastamata? Ja seda mitte kehva 
kvaliteedi pärast, vaid põhjusel, 
et rahastajad korraldavad mõtte-
tuid konkursse, kuhu kutsutakse 
osalema sadu organisatsioone, 
aga toetusraha jagub vaid 
kolmele-neljale projektile. 
 
Projekt - kultuuri tugisammas 
   Kas pärnakad näiteks üldse ku-
jutavad ette, et meie linna kul-
tuurielu on peaasjalikult üles ehi-
tatud projektipõhisele tegevusele 
ja et linnapoolne toetus on selles 
valdkonnas iga aastaga aina 
vähenenud? Ja sedagi, et samas 
stiilis jätkates peavad mitte väga 
kauges tulevikus nii mõnedki 
avatud kultuurikeskused või osad 
huvigrupid suure tõenäosusega 
lihtsalt tegevuse lõpetama. 
   Hullem on peidus just nimelt 
selles nn „projektipõhisuses", 
mis nii mõnigi kord võib kõrval-
seisjatele tähendada mugavalt 
saadud rahanumbrit ja tekitada 
kerget kadedustki, aga koormab 
tegijaid ohtralt tööga, mis tuleb 
ära teha kas sümboolse tasu eest 
või täiesti tasuta. 
   Kui minu käest hiljuti küsiti, 
millised mõtted annan kaasa 
pärnakate läkitusele, mis uue 
kultuuriministri tarbeks koos-
tatakse, siis tõstatasin küsimuse, 
kas projektipõhine kultuurikor-
raldus on ikka elujõuline. Mis 
juhtub  siis,  kui  need  vähesedki  

Piia Karro,  
 
Vanakooli 
keskuse 
arendusjuht  

allikad, millest kultuurkapitali ja 
hasartmängumaksu nõukogu 
toetused on juba ehedaks näi-
teks, veelgi vähenevad? 
   Kultuuri viljelemisse kaasatud 
inimesed on kui kiviaja jahi-
mehed talvises lumises metsas, 
kes peavad kivikirveste ja oda-
dega jahti ning loodavad naiiv-
selt, et tänane jaht õnnestub. Aga 
kui ei õnnestu? 
   Või mis saab, kui need nn õhi-
napõhiselt tegutsevad inimesed 
väsivad? Ma pole märganud,  et 
linna avatud kultuurikeskuste 
uste taga seisavad järjekorras ini-
mesed, kes kõik õhinal keskust 
sisuga täitma asuks. Kui meie 
Vanakooli keskuse tegemistega 
on mõni kultuurihuviline prak-
tiseerides või vabatahtlikuna lii-
tunud, on nende üllatus suur 
olnud, kuuldes, et keskus on 
sada protsenti isemajandav ja et 
sooja-, elektri-, vee- ja muidki 
arveid ei maksa meie eest mitte 
keegi. 
   Fakt on, et linnapoolne tege-
vustoetus suutis viimasel karmil 
talvel katta vaid ca 70 protsenti 
Vanakooli keskuse igakuisest 
soojaarvest ja et nii sooja kui kõi-
ge muude kulude täielikuks tasu-
miseks pidime vahendeid mujalt 
hankima.  „Te saate ju tegevus-
toetust," ütleb iseteadlik linna-
ametnik. Kas tõesti on talle tead-
mata, et pisku toetusraha ei või-
malda keskusel normaalselt elada 
ega isegi surra, kuna sellekski ki-
pub veidi väheks jääma?  
 
 

Hea lugeja! Loodan, et vaatamata 
mõtlema panevale algusele, nau-
dite ka käesolevat Raeküla Sõnu-
mite numbrit ja annate meile 
tagasisidet. Just viimane annab 
jõudu järgmiste numbrite koos-
tamise  kallale asumiseks ja pa-
neb meid pingutama, et hoida 
elus Raeküla linnaosa kultuu-
rikantsi - vana koolimaja ja koos 
temaga meie ajalehtegi. 

Viimase kahe kuu jooksul on keskusel õnnestunud hankida toetusi järgmistele 
projektidele: 
“Teadlikuks Raeküla kodanikuks” summas 650 €, mida rahastatakse  
Avatud Eesti Fond vahendusel lisaks veel ka Tartu ülikooli eetikakeskuse ja 
Euroopa vabatahtlike tegevuse aasta 2011  vahenditest; 
 
“Raeküla koostöökolmik - linnaosa oma tegu ja oma nägu” 
summas 11351,44 €, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital; 
 
“Pärnu kaasab planeerimisse” summas 11999 €, mida rahastavad 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium. 
 
Põhjaliku ülevaate nimetatud projektidest leiate www.raekylavanakool.ee 
koduleheküljelt. 

 

Remy Andre Sinimeri ja ansambel Pillipiigad “Lauluaias 2011” võitjad 

 

 

Head, sõbrad folklooriseltsist Kevade! 
 

Õnnitleme teid kõiki 25. sünnipäeva puhul  
&  

täname 185 € toetuse eest, mille oma 
sünnipäeva puhul annetasite Vanakooli 

keskuse katuse remondiks! 



 

 

Kaljo 
Kaasik,  
 
vabatahtlik 
meistrimees 
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   Erinevate riikide kultuuri-
nädalatele on eeloleval sügisel li-
sa tulemas. Nimelt käivad hetkel 
ettevalmistused Ameerika näda-
laks, mis algab vahetult enne 
sügisest koolivaheaega 18. ok-
toobril ja lõpeb halloweeni, kõigi 
pühakute päeva eelõhtu- ja öö-
mölluga juba uue kooliveerandi 
esimesel päeval, 31. oktoobril.  
    
Nädala raames kavandame leida 
nn kodu kõigile Ameerika 
Ühendriikide 50le osariigile. Kui 
sul on tahtmist ja ideid, millega 
ettevõtmist toetada, siis võta 
korraldajatega ühendust. 
   Nädala raames on kavas palju 
huvitavaid ettevõtmisi, mil tut-
vustame selle suure riigi eri-
pärasusi ja traditsioone. Ühe 
neist - halloweeni - tähistamiseks  

Ameerika nädal tulekul  

Kaljo puutööstuudio jätkab sügisel  

vajame hulka kõrvitsaid hallo-
weeni-kõrvitsate meisterdamiseks.   
Siit nüüd üleskutse kõigile rae-
külalastele – lööge kõik kaasa!    
Pange  oma aeda kas või üks 
kõrvitsataim eelseisva ette-
võtmise tarbeks kasvama, et 
sügisel annetada kasvanud kõr-
vitsad laste rõõmuks Vanakooli 
keskusesse.  
Oma otsusest  meie ettevõtmises 
kaasa lüüa anna teada tele-
fonil  4440054 või 56930108. 
Võib kirjutada ka loo autorile, et 
saaksime väheke arvestust 
pidada.   
 
Näpud mullaseks, pöidlad ro-
heliseks ja kõrvitsad suureks! 
 
Imbi-Ly Tasane, 
nädala koordinaator 

Kohtumine USA saatkonna esindajatega 11. märtsil 2011 Vanakooli kesku-
ses (vasakult):  Anu Juurma-Saks, Imbi-Ly Tasane, Tiiu Vitsut (saatkonna 
assistant) ja William J.O´Connor (aseatašee) ja Piia Karro 

Liivi KaasikLiivi KaasikLiivi Kaasik   

Raeküla kooli IV a kl õpilane 
Diniito Toom Kaljo puutööstuudios 
sel kevadel linnupuuri meistedamas  
 

   Raeküla tegusad noored 
ehitasid Vanakooli keskuse 
keldrisse avatud noorte-
keskuse, mis 2008. aastal pälvis 
Pärnumaa kodanikuaasta tiitligi.    
   Noortest vabaks jäänud ühe 
ruumi sisustasin puutöökojaks. 
Ja ennäe imet: ei möödunud 
kolme aastatki, kui keskuse 
naabruses laiavast koolimajast  
leidsid 4. klassi poisijütsid 
iseseisvalt tee minu puutöö-
stuudiosse. Alguses olid 
ainult  Marcus ja Diniito, 
riburada pidi tuli juurde veel 
kuus vahvat selli. 
   Selle  kooliaasta tegemistel on 
küll varsti juba lõpp käes - suur 
kevad ju õues ja kõrval oleval 
staadionil  ootavad palli-
mängud mängimist ja peagi 
meelitab merigi suplema.  Kui 
aga kõige-vägevam mulle ter-
vist annab ning parteid ja 
linnavalitsus meid aitavad, siis 
hööveldame ja kopsime ning 
vestame juttu stuudios järgmise 
õppeaasta sügis-talvel   jälle. 

   Vastuvõtutingimusi puutöö-
huvilistele neljanda-viienda 
klassi  poistele saab uurida kes-
kuse koolitusspetsialisti Kristi 
käest kas telefonil  55671766 
või meilitsi 
kristi@raekylavanakool.ee  
 
Head  õppeaasta lõppu ja 
suvepuhkust kõigile meis-
terdamishuvilistele!  

Selts Raeküla loodi 2001. aastal 
eesmärgiga säilitada  Lembitu 
tänaval asuv vana koolihoone 
ning elavdada piirkonna kul-
tuurielu. Kümne aastaga  on ak-
tiivgrupp teinud ära suure töö – 
üheskoos on toetatud Raeküla 
Vanakooli Keskuse taastamist ja 
arengut. Täna võime rääkida 
hoopis enamatest ettevõtmistest.  
 
Korraldatud on hulgaliselt 
vahvaid  kultuuriüritusi,  ehitatud 
lumelinnu, organiseeritud jaani-
päevi  ja läbi viidud palju mit-
mesuguseid toredaid algatusi. 
Valvsalt on jälgitud, et meie ko-
duümbrus oleks puhas ja tur-
valine. 
 
Tänaseks on seltsi asutajaliikmete 
keskmine vanus  väga auväärne 
ning pikisilmi oodatakse enda 
hulka nooremaid  ja aktiivseid 
linnaosa elanikke seltsi tege-
mistes kaasa lööma.  Oodatud on 
kõik ,  kes  hoolivad  kodukohast 

Saame kokku Vanakooli keskuses! 

Kristi Kesamaa, 
seltsi liige aastast 
2008 

Osa seltsi liikmeid külastamas Järvakandi Klaasimuuseumi 9.oktoobril 2011 

ErakoguErakoguErakogu   

kodukoha mainest ja tahavad 
kaasa aidata Raeküla arengule. 
Väga palju huvitavat oleks veel ju 
teha.  
 
Seltsi koosolekud toimuvad iga 
kalendrikuu viimasel neljapäeval 
kell 18.30. Kui Sina, armas 
raekülalane,  tunned, et Sul on  

tahtmist midagi meie seas ära 
teha või on Sul mõnusaid ideid, 
mida jagada Raeküla linnaosa elu 
edendamiseks, siis oled oodatud 
ja teretulnud!  
 

Anna endast teada ja tule juba 
neljapäeval, 26. mail kella 
18.30ks Vanakooli keskusesse 
(Lembitu t 1)  koosolekule. 

Põhikooli lõpueksamite 
toimumise ajad: 
 
eesti keel ja kirjandus 
(kirjalik) – 6. juunil 2011 
 
matemaatika (kirjalik) – 10. 
juunil 2011 
 
valikeksam (kirjalik) – 15. 
juunil 2011 

Pühapäeval, 19. 
juunil 2011 kell 15 
toimub Raeküla 

Vanakooli Keskuses 
Raeküla kooli 

 
9. klassi  

LÕPUAKTUS 

2010/2011. õppeaasta 9.klassi lõpetajad 
1 Kristiina Aab 

2 Arvo Ehrstein 

3 Lisete Eljand 

4 Brigitt Haimi 

5 Karita Karotam 

6 Merlin Kivi 

7 Karl Kruusimägi 

8 Krislin Kull 

9 Jako Kuus 

10 Märt Laas 

11 Ave Lemmergas 

12 Mario Luhtoja 

13 Merit Mets 

14 Kati Miller 

15 Reelika Mäe 

16 Kaur Noormägi 

17 Merilin Ott 

18 Raul Püüding 

19 Andrea Rebane 

20 Reimo Tamm 

21 Urmo Unt 

22 Mattias Vahtra 

23 Carolyn Vendik 

24 Raigo Vilur 

25 Gerli Voog 

Klassijuhataja Mare Vlassov 

mailto:kristi@raekylavanakool.ee
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Raeküla Sõnumid 
Aadress: Lembitu 1, 80028 Pärnu 
Arveldusarve nr 10220030954019, SEB 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Vastutav väljaandja: MTÜ Selts Raeküla 
Piia Karro, tel 4440054, 
piia@raekylavanakool.ee 

Toimetaja:  Silvi Kanošina, 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Kunstnik-kujundaja: Piia Karro 
Keeletoimetaja: Inga Mänd, wa.ff@hot.ee 
Korrektor: Kaljo Kaasik 
Fotod: Kristi Kesamaa,  
kristi@raekylavanakool.ee, tel 55671766 

DIREKTORI VASTUVÕTT 
TUBLIDELE ÕPILASTELE JA 

NENDE VANEMATELE 
neljapäeval, 26. mail  

kell 18.00 Käo 4, Pärnu 

Uudised: ajaleht@raekylavanakool.ee 
Reklaam-kuulutused: Piia Karro, 
piia@raekylavanakool.ee, tel 58453331 
********************************** 
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei 
tagastata ega retsenseerita. 

Esimene reklaam Raeküla Sõnumites on Raeküla elanikele ja Raekülas tegutsevatele firmadele tasuta 

 

Ostan küttepuid, tel 5041839 
 
..................................................... 
Olen tudeng, kes pakub 
transporditeenust ja 
haljastustöid kevad-suvisel 
hooajal tel  5142046  
 
..................................................... 
Müüa kasutatud täispuidust 
siseuksed - 2 tk klaasiga ja 1 
tk klaasita (standardmõõdus), 
hind kokkuleppel, tel 5064419 
 
..................................................... 

Müüa suur restaureeritud 
riidekapp, hind kokkuleppel 
transport tasuta 5252705 
 
..................................................... 
Inglise keele kõnetunnid 
eraõppena, tel  56953004 

Kevadkuu ürituste sari avaneb 7. 
mail kell 11 Raeküla Vanakooli 
Keskuses keskuse  ja lasteaia 
ühise perepäevaga. Muusikalise 
etenduse pealkirjaks on „Tipp - 
Täpp linde loendamas“ ja selles 
osalevad kõik lasteaia lapsed, 
personal ja lapsevanemadki. 
17. mai saab teoks kooli-
minevate laste traditsiooniline 
tutvumine Raeküla kooliga. 
Kogunemispaik on Vanakooli 
keskus, kus kooli kõige vanemad 
õpilased koos 1. klassi mudi-
lastega tantsivad ja mängivad 
laulu- ja tantsumänge. Seejärel 
tutvuvad kooli tulijad algklasside 
majaga ning meisterdavad 
õpetajate juhendamisel midagi 
põnevat. 
25. mail osalevad Raeküla laste-
aia Õnnelindude rühma lapsed 
Mai lasteaia laulu- ja tantsupeol. 
26. mail toimub kooliminevate 
laste lõpupidu. Tänavu astub 
lasteaiast kooliteele 16 last 
Õnnelindude rühmast.  
 

Suvel on lasteaed ajutiselt üheks 
kuuks suletud ja sügisel tulevad 
jälle uued lapsed meie lasteaeda.  
 

Maikuus toimub ka ülelinnaline 
kevadine spordipäev, kus osa-
levad vanema rühma lapsed. 
 
Ene Laidvee, õppeala-
juhataja 

MTÜ Selts Raeküla , Pärnu Y-klubi ja Vanakooli keskus  

Õ N N I T L E V A D  

aprilli- ja maikuu JUUBILARE 

Ülle Pae, Maie Peet, Pavel Tammi 

Hea Ella Rummu!!! 
 

Õnnitleme  
Raeküla 
vanimat,  

101. aastast 
elanikku! 

 
 

RS toimetus 

Sündmused Raeküla Vanakooli Keskuses või  
keskuse korraldamisel 

www.raekylavanakool.ee 

Kuupäev Algus Sündmuse nimetus Täiendav teave 

21.05.11 15:00 Kevadkontsert “Mu süda, ärka üles”, tütarlastekoor 
Elise TASUTA 

27.05.11 18:00 MINIDISKO kuni 12aastastele 
Korraldab RVK noorteaktiiv 

Pääse 1,60 €, avatud  
puhvet 

14.-17.06.11 RVK laste ja noorte külakool vt www.raekylavanakool.ee 

22.06.11 19:00 Vanakooli keskuse jaaniõhtu  
NB! keskuse hoovis TASUTA 

12.07.11 15:00 
Raeküla hariduseltsi 100. aastapäeva tähistamine  
Koostöös Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi ja Konstantin Pätsi 
muuseumiga 

vt www.raekylavanakool.ee 

13.07.11 11:00 - 
14:00 

Sportlik perepäev Raeküla rannas  
Unicef´i sinise nädala raames 

Hirve tn pikendusel 
vt www.raekylavanakool.ee 

12.08.11 Ilmub Raeküla Sõnumid nr 5  

13.08.11 14:00 - 
19:00 

Pärnu linna VII linnaosade päev - linnaosade 
kultuuriseltside mõõduvõtt 
Koostöös festivaliga “Augustiunetus” 

SPA Estonia termide ja SPA Sõprus 
vahelisel platsil 

20.08.11 - 
28.08.11 vt www.raekylavanakool.ee  Ukraina nädal 

28.08.11 12:00 vt www.raekylavanakool.ee Ukraina Vabariigi taasiseseisvumispäev 
Koostöös Ukraina seltsiga Vjatšina 

Hea raekülalane! 
 

Kui hakkad oma kodu uuendama, siis leiame kõigele 
kasutuskõlbulikule Vanakooli keskuses uue kodu -  

näit toidunõud, lauapesu, riiul, tool, laud vms 
 

**************************** 
Teave: tel 4440054, 58453331, info@raekylavanakool.ee 

 

 

Kui ilus on õhtune meri, 
kui sinav ta lainete pind. 

Vees sädeleb tuhandeid teri 
ja kevadest pakatab rind.   

Tuuleõhk liiva sõelub , 
pillab õhku ja tagasi vaob.  

Jahedus rinnus nõelub, 
on õhtu ja päikene kaob.  

Taeva ja vee piiril 
üks purjekas sadamateel: 
ta muulide vahele triivib 
läbi päikese loojanguvee.  

Nüüd lähengi üksi siit teele, 
jäävad meri, lained ja kajakad. 
Õhtuhämarus laskunud veele,  
kauguses vilkumas majakad.     

Õhtune meri 

Foto ja luuletus Urve-Mai Männik  


